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Nasszer elnök magyar „barátja”

Germanus Gyula (1884–1979), a zsidó családban született, de 1930-ban muszlim val-
lásra áttért arabista, író, nyelvész, irodalomtörténész, utazó, egyetemi tanár, országgyű-
lési képviselő híres volt arról is, hogy könnyen teremtett kapcsolatot a Kelet elitjével. 
Bármerre is járt a nagyvilágban, fogadták őt királyok, hercegek, államférfiak, vezető 
értelmiségiek egyaránt. Ezekről a rövid találkozásokról, vagy – sok esetben – benső-
séges, évtizedes barátságokról sokat írt műveiben is.1 Büszke volt a világhírű emberek 
ismeretségére, a tőlük kapott ajándékokat előszeretettel mutatta meg a – lakásában 
sűrűn előforduló – barátainak, újságíróknak, kollégáinak és diákjainak is. Ezért is tar-
tottam különösnek és megmagyarázhatatlannak, hogy a részletes, alapos, – sőt, sokszor 
terjengős és önismétlő − Germanus-írásokban2 alig szerepel a Gamal Abden-Nasszer 
(1918–1970) egyiptomi elnökkel való találkozás ténye. A tudós az 1955-ös, elnöknél tett 
látogatását meg sem említi a nyilvánosságnak szánt műveiben, illetve a későbbi, 1964-
es találkozásukról is szűkszavúan ír, és bizony kritikai megjegyzését sem rejti véka alá: 

„Egyetemi előadásaimon több száz főnyi hallgatóság volt jelen. Előadtam az arab nyelv 
történetét, ismertettem a marokkói berber-arab irodalmat és az Ezeregyéjszaka meséinek 
szerteágazó forrásait. Bibliai, ógörög, indiai, perzsa forrásokból táplálkozott ugyanis a vi-
lágirodalom egyik legnagyszerűbb műve, az Ezeregyéjszaka mesegyűjteménye, amely az arab 
géniusz kiváló, arab nyelvű alkotása. Előadásaim után az egyiptomi hallgatóság olyan lelkes 
ünneplésben részesített, hogy az autogramkérők gyűrűjéből és az összeroppantás veszélyéből 
csak néhány tanár testi ereje és erélyessége mentett ki. A fogadások befejezéséül Gamál Abdu’ 
Nászir elnök fogadta kihallgatáson a delegátusokat a Kubba palotában. Ez a magas terme-
tű, erőteljes alkatú politikus nagy gondok súlyát viseli széles vállán, és sok pozitív és negatív 
eredményre tekinthet vissza. Valamennyien, egyenként megköszöntük a szívélyes meghívást.”3

Germanus második felesége, a muszlim hitre áttért Germanusné Kajári Kató (Aisha) 
(1903–1991) is részletesen szól évtizedes egyiptomi kalandjaikról Kelet vándora c. visz-
szaemlékezésében, azonban Nasszernek ő is csak pár mondatot szentel: 

„1964 februárjában az Egyesült Arab Köztársaság nagykövete értesített, hogy 
kormánya meghívta férjemet az 1000 éves Azhar mecsethez kapcsolt egyetemre, elő-
adás-sorozat tartására. (…) Az utolsó előtti ülésen viszont ismét Germanus Gyula tar-
tott előadást az arab természettudomány és az iszlám összhangjáról. A kongresszusi 
kiadványban meg is jelentették. Ünnepségek, ebédek, vacsorák és bankettek követték 
egymást. A kongresszus vendégeit díszes Koránokkal ajándékozta meg Nasszer elnök 
az elnökhelyettes, Huszein as-Sáfi képviseletében. A Kubba-palotában azonban Gemál 
Abdul Nasszer személyesen is fogadta a delegátusokat.”4

De ki is volt ez a kétségtelenül nagyformátumú, ám vitatott megítélésű egyiptomi ál-
lamférfi? Nasszer elnök életrajzának tömör összefoglalásához – többek közt – a népszerű 
online történelmi magazin emlékező cikkét használtam fel: 

„Gamal Abden-Nasszer (1918–1970) 1918. január 15-én egy alexandriai postamester 
fiaként született s a brit birodalomhoz tartozó államban nőtt fel. Tizenhét évesen csatla-
kozott az Ifjú Egyiptom nevű szervezethez, mely az olasz fasizmussal rokonszenvezett 
és a britek távozását hirdette. Felvételt nyert a Katonai Akadémiára, ahonnan rögtön az 
egy évtizeddel később létrejött Szabad Tisztek mozgalmának számos meghatározó figu-
rájával együtt a második világháború frontján találta magát századosként.
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1949 nyarán megszervezte a Szabad Tisztek mozgalmát, mely 1952. július 23-án 
elfoglalta a hadsereg főhadiszállását és a kairói rádiót, majd vérontás nélkül átvette a 
hatalmat Faruk királytól. Az 1936 óta uralkodó Faruk király lemondott a trónról fia, 
Fuád javára, és száműzetésbe kényszerült. Mohammed Nagíb tábornok vezetésével 
létrejött a Forradalmi Parancsnoki Tanács (FPT), mely 1953 januárjában betiltott min-
den politikai pártot, június 18-án kikiáltotta a köztársaságot, s első elnökévé Nagíbot 
választotta. A miniszterelnök-helyettes és egyben a belügyminiszter Gamal Abden-
Nasszer, az FPT tagja lett. 1954 januárjában az iszlámista Muszlim Testvériséget be-
tiltották, februárban kormányfővé és az FPT elnökévé választották Nasszert, aki Nagíb 
november 14-ei lemondását követően ügyvezető államfő lett.

A Nílus első kataraktájánál felépítendő 110 méteresre tervezett Nagy Gát a nasszeri 
politika első számú prioritásává vált, hiszen az öntözés kiterjesztése, a népesség élelem-
mel való ellátása, a vízi erőműben termelt villamos energiára épülő ipari beruházások 
révén a gazdasági függetlenség legfőbb záloga volt. Az amerikaiak a szovjet fegyver-
szállítások leállításához kívánták kötni a gát építéséhez szükséges hitelek folyósítását, 
amit Nasszer Egyiptom védelmi szükségletei miatt sem fogadhatott el. Amikor 1956. 
július 19-én az amerikai kormány jegyzékben közölte Nasszerral, hogy eláll a gát finan-
szírozásától, Nasszer váratlan válaszlépésként elhatározta a Szuezi-csatorna Társaság 
államosítását. A bejelentést július 26-ára, Faruk király lemondatásának évfordulójára 
időzítette. Nasszer lépése közvetlenül a szuezi válságba torkollott. Az államosítás kö-
vetkeztében megromlott viszonya Franciaországgal és Nagy-Britanniával is, akik ezért 
Izraellel koalíciót alkotva Egyiptom megtámadása mellett döntöttek. Az arab–izraeli 
háború nem sokkal később egyiptomi vereséggel és a szövetséges csapatok visszavonu-
lásával zárult. A szuezi háborúból az egyiptomi elnök – a kétségtelen katonai vereség 
ellenére – komoly presztízsnyereséggel, politikai győztesként került ki: rövid időn belül 
mindhárom ellenfelének ki kellett vonulnia Egyiptomból. Decemberben az összes brit 
és francia bankot, céget – mintegy 15 ezer vállalatot – államosították.

Innentől kezdve a pánarabizmus és az antikolonializmus bajnokaként végképp 
Nasszer maradt Moszkva első számú arab partnere; ez persze nem zavarta, hogy az 
egyiptomi kommunistákat sivatagi börtönökbe zárassa. A „nasszerizmus” egyedülálló 
módon elegyítette az iszlám közösségi szellemet, az arabság egészével kapcsolatos 
érzületeket, a regionális összetartozás tudatát és a patriotizmust. Az asszuáni gát fel-
építéséhez azonban már Moszkvában adták a támogatást.

1958-ban Nasszer Egyiptom és Szíria uniójával létrehozza az Egyesült Arab 
Köztársaságot (EAK), amelyhez Jemen is csatlakozik, létrehozva az Egyesült Arab 
Államok szövetségét (három évvel később Szíria és Jemen kilépett). 1964-ben a 
nasszeri Egyiptom vezetésével januárban arab, júliusban afrikai, októberben el nem 
kötelezett csúcsértekezletet tartottak Kairóban. Ő lett − Joszip Broz Tito, jugoszláv 
államfő; Dzsaváharlál Nehru, India első miniszterelnöke és Szukarno, Indonézia 
első elnöke mellett – az „el nem kötelezett országok” mozgalmának (Non-Aligned 
Movement) karizmatikus vezetője. A mozgalom mindkét katonai-politikai tömbön kí-
vül határozta meg mozgásterét, tagjai számára nemzeti függetlenséget, szuverenitást, 
területi integritást és biztonságot biztosítva. Nasszer közben rendőrállammá alakította 
Egyiptomot, és nem riadt vissza az erőszakos eszközök alkalmazásától sem. 1967. jú-
nius 5-én „hatnapos” háború kezdődik, melyben Izrael elfoglalja a Sínai-félszigetet, a 
Gázai övezetet, Ciszjordániát és a Golán-fennsíkot. Az izraeli támadás következtében 
az egyiptomi haderő összeomlott. Június 9-én Nasszer bejelentette, majd tömegnyo-
másra visszavonta lemondását.
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Az élete utolsó percéig aktív egyiptomi elnök, aki az előző napokon még a jordániai 
polgárháború megfékezésén, a Husszein jordán király csapatai és Arafat palesztin geril-
lái közti fegyverszünet megteremtésén fáradozott – eredményesen –, az arab államfők 
kairói csúcskonferenciáján 1970. szeptember 28-án szívinfarktusban meghalt. Az egyip-
tomiak nemzeti hősként búcsúztatták és gyászolták Nasszert.”5

Mindezek tükrében furcsa és nehezen magyarázható, hogy az 1964-es találkozóról 
sem Germanus, sem felesége nem írt bővebben. Ha csak egy pár perces, protokolláris 
kézfogásról is lehetett csupán szó, a korábbi találkozó tükrében, miért nem szenteltek 
ennek nagyobb figyelmet? Germanus és felesége ennél jelentéktelenebb, kevésbé faj-
súlyos személyiségekkel való találkozásaikról, beszélgetéseikről, nem egyszer az ún. 
„small talk”-okról sokszor önálló fejezetet, de terjedelmes, adomázgatós beszámolót ír-
tak műveikben. Sőt, a kairói magyar nagykövetség – az MNL-ben6 megtalálható források 
szerint – sem jelentett a Központnak semmit a Nasszer–Germanus találkozókról. Holott 
a professzor egyiptomi tartózkodásáról, tudományos-kulturális-közéleti tevékenységéről 
rendszeresen íródtak terjedelmes diplomáciai feljegyzések, anyagok. Sokszor Germanus 
egyiptomi kiutazásához kapcsolódó, jelentéktelennek tűnő finanszírozási problémákról 
folyt hosszas levelezés a Külügyminisztérium, a Kulturális Kapcsolatok Intézete és a 
kairói misszió között.7 De Nasszer neve egyszer sem bukkan fel!

Germanusról szóló magyarországi újságcikkekben pár helyen említik csak Nasszer 
elnököt: „Germanus Gyula előadását hangszalagra rögzítették és este a kairói rádió 
megismételte. A kairói televízió is interjút készített vele. Részt vett egy nevezetes ün-
nepségen is, egy új, nagyszabású egyetemi alapkő letételénél, Kairó külvárosában. 
Itt Huszein As-Sáfii, a köztársasági elnök helyettese felkérte, hogy írja rá a nevét arra a 
lapra, amelynek tetejére az alapkövet illesztették. Később a köztársasági alelnök kedves 
ajándékot nyújtott át Germanusnak: egy díszkötésű Korán-kéziratot. Az iszlám konferen-
cia résztvevőit Nasszer, az EAK elnöke is fogadta, és Germanus Gyulával külön szívélye-
sen elbeszélgetett.”8 Egy Germanusra emlékező rövid írás is utal az egyiptomi elnökre: 

„Ma száz esztendeje, 1884. november 6-án született Germanus Gyula, neves ori-
entalista tudósunk, az arab nyelv és irodalom, valamint az iszlám kultúra világszerte 
ismert és megbecsült szakértője. (…) Utazásai és tudományos munkássága révén egyre 
nagyobb hírnévre tesz szert az iszlám világában, melynek több vezetője – köztük Kemal 
Atatürk, a modern Törökország megteremtője – személyes barátságával tünteti ki, 
de közeli ismerősei közé számíthatja Gandhit és Nehrut, az indiai függetlenség élharcosait 
is, utóbb pedig Nasszert, az Arab-Kelet fejlődésének új irányt szabó egyiptomi elnököt.”9

A kapcsolatuk szempontjából legrelevánsabb írást a Germanus-hagyatékban találtam. 
Az „1955 kairói és damaszkuszi emlékek” c. dossziéban található az egyiptomi és szíriai 
útjáról szóló jelentése is (1955. február 27-től április 30-ig.), amelyben Nasszer egyipto-
mi elnökkel folytatott tárgyalásáról is megemlékezik:10 

„Végtelen öröm fogott el, amikor a Magyar Tudományos Akadémia az egyiptomi ok-
tatásügyi minisztérium meghívásáról értesített, hogy az arab nyelv és irodalom köréből 
a kairói és alexandriai egyetemen arab nyelven előadásokat tartsak és hálával vettem 
tudomásul, hogy a magyar kormány kiutazásomhoz hozzájárulva szolgálati útlevéllel lá-
tott el. (…) Másnap jelentkeztem kairói követségünk ügyvivőjénél Zágor György elvtárs-
nál, akivel tartózkodásom kezdeti programját megbeszéltem. Kíséretében leadtam névje-
gyemet Gamal Ábd en-Naszer kormányfőnél, azután sorban fogadtak a vendéglátó kor-
mány miniszterei, államtitkára, az egyetem rektorai és dékánja. Gamal Abd en-Naszer 
hónapokkal azelőtt elküldötte volt budapesti ügyvivője révén könyvét: a forradalom 
filozófiájáról, és véleményemet kérte, amit azonnal arab nyelven írásban ugyancsak a 
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budapesti egyiptomi követség közvetítésével eljuttattam hozzá. Így személyes látogatásom-
nak már megalapozott előzménye volt és a hivatalos színezeten túlmenően arab nyelven 
barátságos légkörben folyt a fogadás, ami az összes miniszterekre és államtitkárokra mély 
benyomást keltett. Előadásaim több csoportra oszlottak. Az egyik csoportba tartoztak ama 
előadások, amelyek az arab nyelv történelmi fejlődését és a nép nyelvek viszonyát az iro-
dalmi nyelvhez taglalták, (…). Több előadásom a legújabb arab irodalommal foglalkozott. 
(…)” Mindezek alapján kijelenthető, hogy a felszínes, udvariassági diskurzusnál mélyebb 
tartalmú párbeszéd folyhatott a két fél között.

Egy másik, szintén a hagyatékban talált írásból kitűnik, hogy Germanus nagy becsben 
tartotta az elnök ajándékát:11

„(…) Nagy tudós volt. Madáchi értelemben. Az egészet akarta látni. Sohasem veszett el 
a részletekben. Teljességre való törekvésében nem ismert korlátokat. Tudásszomja, lelke-
sedése röpítette, vitte az ismeretlen felé. A nagy mélységek nem szédítették, mindig meg-
maradt közvetlen, embereket szerető művésznek, tudósnak. Ha íróként szólalt meg, akkor 
is Kelet tudománya bölcsessége sugárzott a lapokról, és tudósként is a művész átélésével, 
láttató képességével közeledett felénk. (…) Magamtól sohasem mertem volna kérni, hogy 
hadd látogassam meg, de 1971-ben és 1978-ban ő hívott, hogy menjek el otthonába és így 
két feledhetetlen látogatás emlékét őrzöm. (…) Egyórás beszélgetés után lettem annyira 
bátor, hogy ezt a felvételt kértem. Egy-két kérdésemre válaszolt a professzor úr, és néhány 
szúrát olvasott a Koránból. Gyönyörű volt ez a könyv. Nasszertől kapta.(…) Átszellemült 
arccal beszél a professzor úr: arab, perzsa és török közmondásokat mond. Tiszta, nemes 
szenvedélye hatja át a szavakat.”

Germanus a – számára személyes tragédiát jelentő – második világháború és az ötvenes 
évek szörnyű terrorja után már óvatos volt, mindig figyelte a magyar külpolitika irányvál-
tásait, kapcsolatban állt a legmagasabb rangú párt- és állami vezetőkkel, diplomatákkal; 
nem mert kockáztatni, s nyilvánosan, a hivatalostól eltérő, egyéni véleményt megfogal-
mazni. Véleményem szerint élettapasztalata, bölcs szellemisége megtanította arra is, hogy 
meggondolatlanul ne foglaljon állást – Magyarországról nézve – bonyolultnak tűnő kér-
désekben, mint amilyen a vitatott megítélésű egyiptomi elnök politikája, és sajátos rend-
szere, az ún. „nasszerizmus” volt. Mint az köztudomású, a Szovjetunióval és a keleti blokk 
országaival ellentmondásos volt a nasszeri Egyiptom kapcsolata. Továbbá Germanus egyip-
tomi írótársai és művészbarátai is elláthatták hiteles információkkal magyar kollégájukat arra 
vonatkozólag, hogy milyen az országon belüli aktuális légkör és éppen „uralkodó széljárás”. 
Mindezen feltételezéseimet alátámasztja egy, az ÁBTL-ben12 talált, Antall Józsefről szóló 
ügynökjelentés13 részlete is. Ebben az „Egri Gyula” fedőnevű ügynök leírja, hogy Antall „ar-
ról mesélt, hogy volt Germanusz professzornál. Germanusz egyiptomi útjáról mesélt neki. 
Elmondta, hogy (…)14 minden pénzt, anyagi és katonai támogatást kicsikar a Szovjetuniótól, 
most pedig a beosztott kommunistákat kínozza és nyílt kommunista ellenes politikát folytat. 
Elbeszélése szerint Egyiptomban beásták a kommunistákat nyakig a földbe és lovaskatonák 
halálra gázolták őket.” Tehát Germanus pontosan tudta és bizalmas körben el is mesélte ta-
nítványának, hogy az elnök hogyan számol le az országán belüli ellenfeleivel.

Egy elfogult, Nasszer-párti vagy éppenséggel kritikus, az elnököt elítélő memoár-rész-
let, esetleg könyvfejezet, később könnyen a szabad beutazást tette volna lehetetlenné, és 
bizony a kellemes kairói és alexandriai környezetben, barátok közt eltöltött téli hónapokat 
nehezen tudta volna nélkülözni az idősödő író-házaspár. „Lassan járj, tovább érsz”, illetve 
„a jó szabó kétszer mér, és egyszer vág” – tartja a két közmondás. És ez a két bölcses-
ség talán igaz volt Germanus egyiptomi, a fogadó ország aktuálpolitikájának nyilvános 
kommentálását mellőző munkásságára is.
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